
 

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 
Autoritate  publică  autonomă 

Bucureşti, ROMÂNIA 
Bd. Libertăţii  nr.14,    sector 5,   cod 050706 

  Fax: (004)021-305.53.54  Tel./fax: (004)021-305.53.56    
www.cna.ro      TelVerde : 0.800.888.555     e-mail : cna@cna.ro 

Decizia nr. 118 din 09.02.2016
privind somarea S.C. ANTENA 3 S.A.

Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, et. 1, sector 1
C.U.I. R15971591

Fax: 021/208.74.96

- pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS
Fax: 021/203.03.57; 203.02.80; 203.02.01;

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 februarie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza
reclamaţiilor înregistrate sub nr. 10732, 10772, 10772/1, 10772/2, 10737, 10743,
10766, 10990, cu privire la ediţia emisiunii „Sinteza zilei” difuzate în data de
22.11.2015, de postul de televiziune ANTENA 3.

Postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului
S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.4/16.12.2003 eliberată la
10.06.2014 şi decizia de autorizare nr. 882.0-3/24.06.2005 eliberată la 10.06.2014).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi a
vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul
S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile art. 65 lit. e) din Decizia nr. 220/2011
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările
ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate, în emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie
să respecte următoarele reguli:

lit. e) în cazul prezentării de înregistrări provenind din surse externe redacţiei, să
se precizeze acest lucru.

În fapt, în data de 22.11.2015, de la ora 22.00, postul de televiziune ANTENA 3 a
difuzat emisiunea „Sinteza zilei” moderată de d-nul Mihai Gâdea. La emisiune au participat
d-na Renate Weber-europarlamentar ALDE şi d-nii Victor Boştinaru-europarlamentar PSD,
Cristian Buşoi-europarlamentar PNL, Mugur Ciuvică-preşedinte GIP.

Printre subiectele abordate a fost şi acela cu privire la interviul acordat de
premierul Dacian Cioloş, context în care, în emisiune, a fost difuzată o înregistrare cu
respectivul interviu.

Redăm din raportul de monitorizare:
“Mihai Gâdea: Bună seara doamnelor şi domnilor, bine v-am regăsit la Sinteza zilei! Nu ştiu cum

sunteţi dumneavoastră dar de abia aşteptam întâlnirea cu voi. Am stat câteva zile să mă odihnesc, să mă gândesc,
să analizez, să cercetez, să caut nişte fotografii de colecţie din “Epoca de Aur a Mafiei” şi să vedem foarte bine
adevărata faţă a acelora care au condus şi încă, unii dintre ei încearcă să mai conducă România. Zone de putere,
zone din sistem, cu nişte oameni care de fapt se raportau, şefii lor erau de fapt cu totul alţii decât cei pe care îi
ştiam în mod oficial. Veţi vedea pe unul din cei mai şmecheri din sistem, un supravieţuitor în toate regimurile,
care era pe un fel de comoară uriaşă, patrona această comoară uriaşă, iar fotografiile ne vor arăta cine era
şeful lui în realitate. Vă aduceţi aminte de dezvăluirile pe care le-am făcut săptămâna trecută cu toate
cheltuielile doamnei Udrea, când în Dubai, când la Paris, când la New York, când din nou în Dubai, când la
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Londra, când la Paris, când la Atena, când din nou în Emirate! Ce-o fi tot căutat în Emirate? Ce făcea ea acolo?
Avea cumva nişte depuneri? Avea cumva nişte sustrageri? Atât de multe întrebări şi în seara aceasta atât de
multe răspunsuri! Răspunsuri ar veni şi dinspre zona acelora care au încercat să confişte ceea ce s-a întâmplat
în piaţă, plasându-şi oamenii şi clamând că vor face o nouă formaţiune civică. Tehnocraţia, democraţia şi tot
ceea ce putea să se termine, aşa, glorios, cum ar fi reformaţiunea societăţii româneşti, era cu nişte oameni care
într-adevăr sunt tineri, sunt proaspeţi, dar de cine sunt ei de fapt manevraţi? Au fost chemaţi şi la Cotroceni.
Preşedintele i-a primit, probabil de bună credinţă, dar noi când ne uităm la nişte fotografii, îi găsim într-o
importantă fotografie, alături de un stâlp al regimului comunist-ceauşist. Păi ce-i asta? E reformă sau e bătaie
de joc? E foarte important şi am mai spus lucrul acesta. Sentimentul meu este că oricine a încercat să se urce pe
tragedia de la Colectiv, să folosească protestele legitime de stradă, urcându-se pe cele 60 de coşciuge şi pe toţi
ceilalţi răniţi, aceste persoane sunt nişte hiene sinistre iar impresia mea este că jurnaliştii au această datorie să-i
devoaleze pe aceştia. Astăzi s-a consemnat pierderea încă a unui suflet foarte tânăr în bătălia cu moartea pentru
cei care au supravieţuit pentru moment tragediei de la Colectiv. Eu nu ştiu dacă dv. vă imaginaţi dar 60 de
coşciuge cu oameni tineri este ceva ce probabil nimeni dintre noi care nu avem pe cineva de acolo, nu înţelegem.
Ne apucă disperarea pentru lucruri simple, mărunte. Adeseori avem impresia că lumea se prăbuşeşte dacă am
pierdut ceva preţios, dacă n-a ieşit ceva important din viaţa noastră! Dar să pierzi atât de mulţi oameni, atât de
mulţi tineri şi, mai sinistru, unii să încerce să se urce pe aceste tragedii, impresia mea este că acest lucru merită
mai multă atenţie. De asemenea voi aborda în această seară, sunt atât de multe lucruri, sper să avem timp,
premierul Cioloş face un tur de forţă. În primul rând îşi convoacă guvernul sâmbătă dimineaţă la 8.30 la Vila
Lac 3 pentru o şedinţă informală, merge, face conferinţă de presă, astăzi merge la Radio România, dă un
interviu, iar în urmă cu câteva clipe a mai oferit un nou interviu foarte important şi voi da câteva fragmente
pentru că, printre lucrurile pe care le spune se vede o anumită strategie, spune anumite lucruri în clar, dar în
opinia mea sunt şi nişte mesaje care trebuie mai degrabă interpretate, ascunse. La întrebarea dacă salariile vor
creşte cu 10% aşa cum era deja decizia, mi se pare că Premierul dă un răspuns pe care o să-l ascultăm şi
interpretăm împreună, dar se vede o întreagă strategie, abordare, pe care v-o ofer în această seară, în câteva
clipe. Băsescu se cere cu disperare la Antena 3 şi în seara asta o să-i dau un răspuns. Tot vrea la Antena 3 şi o
să vă arăt exact că e înscris.

După prezentarea invitaţilor din studio (ora 22.05.50) este difuzat un material înregistrat cu următoarele
titluri: (sel.interviu D. Cioloş) “Primul interviu al premierului Cioloş”; „Ce notă daţi primului interviu al
premierului?” La minutul 14.45 apare sigla Digi 24 în partea dreaptă sus a ecranului; în stânga sus,
inscripţionarea Live şi ora în format electronic precum şi burtiera cu titlurile: Dacian Cioloş critică politizarea
instituţiilor; Dacian Cioloş, planuri de guvernare. De la minutul 19.55 şi până la sfârşitul difuzării materialului,
min. 23.20, dispare iar sigla Digi 24.

Sigla postului Digi 24 apare pentru circa 5 minute din cele aproximativ 17 minute ale materialului
prezentat în emisiune.

La finalul materialului, Mihai Gâdea împreună cu invitaţii au făcut comentarii privind prestaţia
premierului acordându-i note iar în ecran partajat s-au reluat imagini din timpul interviului. (aproape 7
minute)

(sel.2) Mihai Gâdea: Sunt convins că aţi ascultat interviul cu interes, l-aţi urmărit pe noul premier
Dacian Cioloş şi o serie întreagă de lucruri v-au venit în minte, de evaluări. Este de fapt primul interviu la
televiziune pe care premierul îl oferă, motiv pentru care cred că interesul este mare!...(moderatorul le cere
invitaţilor să-i acorde note premierului şi apoi să detalieze).

(sel.3) După comentariile invitaţilor, Mihai Gâdea conchide: E o ştire care ne vorbeşte despre faptul că
premierul, următorul interviu, deci astăzi a avut primul interviu la Radio România, s-a dus în acestă seară şi aţi
văzut fragmentele din interviu, cele mai importante puţin mai devreme şi acum, lovitură! Haideţi să vedem ştirea!
După Băsescu, cine merge –aveţi ştirea exacta? Ia să vedem, iat-o aici, aşa ceva…După Băsescu, Cioloş merge
la televiziunea acoperitului Turcescu să răspundă în direct telespectatorilor (este prezentată o imagine
statică/fotografie din emisiunea lui R. Turcescu din data de 19.11.2015). Uuuu! Domnul premier, dv. sigur că
aveţi libertatea de a proceda cum consideraţi şi să mergeţi undeţi doriţi, pentru că nu vă face nimeni programul
cu excepţia dumneavoastră şi desigur, a echipei dumneavoastră. Poate aţi fost plecat la Bruxelles, poate eraţi
preocupat cu politica agrară a U.E., poate eraţi preocupat cu, iată, aţi învăţat o serie întreagă de lucruri,
inclusiv că într-o duminică seara ar merge la televizor să mergeţi fără cravată! E o chestiune de imagine de
apreciat şi mai ales cu un anumit gen de cămaşă. Dar, dacă cumva aţi fost la Bruxelles şi nu ştiţi despre ce este
vorba, “Colonelul” este ruşinea acoperiţilor, practic este un moment peste care totuşi, orice om onest în această
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ţară nu poate trece! El s-a deconspirat a fi colonel într-un serviciu secret şi desigur, undeva, că nu i-a dat
nimeni licenţă, el emite pentru acoperiţi! O fi în regulă pentru un premier, mai ales la început de drum să calce
într-o zonă a ruşinii acoperiţilor? Dacă aţi fost plecat la Bruxelles, foarte pe scurt, o să vă arăt cel mai ruşinos
moment dintre cele mai ruşinoase pe care le-a trăit aşa zisa presă din România!

În continuare este prezentat un fragment din emisiunea de la B1tv (21 sept. 2014) în care R.Turcescu se
destăinuie în faţa colegilor de breaslă. Titlul afişat pe ecranul Antenei 3, suprapus peste imaginea de la B1Tv a
fost: Se discreditează premierul Cioloş mergând la ruşinea acoperiţilor? După difuzarea acestui fragment, Mihai
Gâdea mai afirmă: Domnule Prim ministru, poate nu v-aţi făcut încă echipa de comunicare şi poate dv., aşa cum
ziceam aţi fost la Bruxelles…

Mugur Ciuvică: Ei şi-a făcut-o, şi-a făcut-o cu fostul purtător de cuvânt al lui MRU, adică…bines!”

Membrii Consiliului au constatat că în emisiunea „Sinteza zilei” din 22 noiembrie
2015 nu a fost precizată sursa de provenienţă a înregistrării interviului difuzat şi nu a
fost menţionată pe întreaga durată a acesteia sursa de unde a fost preluată,
încălcându-se dispoziţiile art. 65 lit. e) din Codul audiovizualului, potrivit cărora în
emisiunile de ştiri şi dezbateri, în cazul prezentării de înregistrări provenind din surse
externe redacţiei, radiodifuzorii trebuie să precizeze acest fapt.

Astfel, având în vedere modul de prezentare a materialului audiovizual, constând
în înregistrarea interviului premierului pe care acesta îl acordase unui alt post de
televiziune, nu a fost de natură să informeze fără echivoc publicul cu privire la faptul că
înregistrarea provenea dintr-o sursă externă postului ANTENA 3.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că nici moderatorul, în
introducerea ce a precedat difuzarea înregistrării interviului, nu a făcut niciun
comentariu din care să reiasă că interviul fusese acordat unei alte televiziuni,
nemenţionându-se astfel sursa. Nici după difuzarea înregistrării, acesta nu a precizat
că materialul ar fi producţia unei alte televiziuni.

Or, în virtutea prevederilor invocate, radiodifuzorul avea obligaţia să informeze
telespectatorii cu privire la sursa provenienţei înregistrării din conţinutul căreia postul
ANTENA 3 a difuzat 17 minute în timpul emisiunii “Sinteza zilei” din 22.11.2015, sigla
postului de televiziune căruia îi fusese acordat interviul fiind afişată numai 5 minute.

Faţă de aceste considerente, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului
au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare cu somaţie a fost adoptată cu
respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV
76.4/16.12.2003 eliberată la 10.06.2014 şi decizia de autorizare nr. 882.0-3/24.06.2005
eliberată la 10.06.2014 pentru postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT
AFFAIRS) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru
încălcarea prevederilor art. 65 lit. e) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
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Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului,

prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de
apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la
comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul
S.C. ANTENA 3 S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la
comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din
care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune
ANTENA 3 cu somaţie publică, deoarece, în emisiunea „Sinteza zilei” din 22 noiembrie
2015, s-au difuzat 17 minute dintr-un interviu acordat de premierul României unei alte
televiziuni, fără a se preciza sursa preluării.

Astfel, ANTENA 3 a încălcat articolul 65, litera e, din Codul Audiovizualului, care
stipulează că, în cazul prezentării în emisiunile de ştiri şi dezbateri a unor înregistrări
provenind din surse externe redacţiei, radiodifuzorii trebuie să precizeze acest fapt.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări

Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


